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Celkem 1291 starých počítačů odevzdali

Pražané ve sběrové soutěži Praha plná počítačů.

Nejpilnějšími sběrači se stali občané naší městské

části, kteří od 1. do 5. dubna přinesli do SD

Durychova 409 vysloužilých počítačů.

Druhé a třetí místo obsadily městské části Praha

13 a Praha-Suchdol, jejichž obyvatelé donesli 145

a 144 starých počítačů. Celkem Pražané odevzdali

1291 přístrojů a postarali se o nový český rekord.

Ten bude agenturou Dobrý den zapsán do České

knihy rekordů.

„Jsem pyšný na obyvatele Prahy 4, kteří myslí

ekologicky a podpořili svou městskou část v soutě-

ži s charitativním přesahem. Díky nim naše měst-

ská část vyhrála televizor Samsung, který jsme se

rozhodli věnovat Domovu na půl cesty Maják,“

řekl Jiří Bodenlos (ČSSD), 1. zástupce starosty MČ

Praha 4. Za každý zapojený sběrný dvůr byl navíc

vylosován jeden účastník soutěže, který vyhrál mo-

bilní telefon od společnosti Samsung. Soutěž pořá-

dala nezisková organizace ASEKOL ve spolupráci

s Hlavním městem Prahou.

PRAHA 4 ZVÍTĚZILA
VE SBĚRU STARÝCH POČÍTAČŮ!

24 KONÍ DĚKUJE
ZŠ KAVČÍ HORY

ZŠ Kavčí hory zvítězila s velkým náskokem v premiérové
soutěži ve sběru tvrdého pečiva pro 24 koní městské policie,
kterou zorganizovala MČ Praha 4. Její žáci nasbírali 313 ki-
logramů, a mohli se tak radovat z finanční prémie 5000 ko-
run a z dvojnásobné návštěvy Nočního lesa v zookoutku
v Malé Chuchli. Nejpilnějšími sběrači se staly Nikita Gonča-
rov (185 kg) před Kristýnou Ferencovou (20 kg) a Snižankou
Žuhajukovou (18 kg), všechny ze ZŠ Kavčí hory.

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ soutěže se uskuteč-
nilo za účasti 1. zástupce starosty Jiřího Boden-
lose (uprostřed), radní Lucie Michkové a Eduarda
Šustra, ředitele Městské policie hl. m. Prahy,
kteří předali dětem diplomy a dárky.

JIŘÍ NOUZA (vpravo), náměstek primátora hl. m.
Prahy, předal ocenění představitelům Prahy 4, 1. zá-
stupci starosty Jiřímu Bodenlosovi a zástupkyni sta-
rosty Ivaně Staňkové. Foto: MHMP

Foto: Zdeněk Kříž

V minulých letech

mnozí historici, zejmé-

na členové Českého

svazu bojovníků za

svobodu, zpracovali

publikace a mnohé

další dokumenty o prů-

běhu Pražského po-

vstání ve dnech 5. až

9. května 1945. Ty při-

nášejí důležitá fakta

o lidovém povstání, vy-

vrcholení a vítězném

zakončení boje za svobodu českého národa proti

nacismu v oblasti dnešní Prahy 4. Bylo významnou

součástí celopražského povstání a mělo i mimořád-

ně velký počet padlých. Přes 800 mrtvých, což

činilo téměř třetinu obětí v rámci celého hlavního

města Prahy.

V hranicích území do roku 1968 nynější Prahy 4

bylo vybudováno 121 barikád. Ty přehrazovaly

cesty směřující do středu města. Celý systém bari-

kád byl vybudován například kolem náměstí Hrdi-

nů, Bratří Synků a v prostoru Jezerka. Je třeba oce-

nit odvahu a vůli, s jakou obránci barikád a občané

bez nejmenší válečné zkušenosti statečně a úspěš-

ně čelili početní a materiální přesile brutálního fa-

šistického nepřítele. Nejznámější se stala barikáda

na Budějovické ulici při rozcestí s ulicí Husovou

u bývalé Janečkovy zbrojovky. Marie Pujmanová

o ní v knize „Život proti smrti“ píše: „Víte, kde

v Praze vznikla první barikáda, ještě než letěla

výzva rozhlasem? V sobotu 5. května odpoledne na

Pankráci před Janečkárnou.“

Podle statistiky hl. m. Prahy bylo na území

Prahy zcela zničeno 87 domů, těžce poškozeno

209 domů, lehce poškozeno 2682 domů. Z uvede-

ného počtu připadá na Prahu 4 třetina až polovina.

Ke koncentraci těžkých škod dochází po zastavení

nepřítele na čáře dnešního náměstí Hrdinů,

Rajtknechtky a Baarovy ulice především v prostoru

Jezerky. Zde byly vydrancovány a zničeny celé

souvislé bloky moderních činžovních domů.

Vzpomeňme v těchto dnech hrdinství a oběta-

vost účastníků Pražského povstání. Věnujme jim

naši vzpomínku. Vysvětlujme, zejména mladé

generaci, že ti, kteří položili své životy, nám zajisti-

li život v míru.

PŘIPOMÍNÁME SI
SLAVNÉ KVĚTNOVÉ DNY 1945

Karel Skoupil, předseda
MíV KSČM Praha 4

PROJEKT EDISON POMÁHÁ ŽÁKŮM POZNÁVAT SVĚT

ZAPOJTE SE DO AKCE ZAŽÍT MĚSTO JINAK

Žáci ZŠ s RVJ a s RVTV Filosofská přivítali studenty z celého světa, kteří přijeli v rám-
ci 2. ročníku projektu EDISON. Zástupci z Argentiny, Egypta, Číny, Jižní Koreje, Bulhar-
ska, Nového Zélandu, Austrálie, Indie a Arménie měli připravené prezentace o svých ze-
mích se spoustou zajímavostí a informací a nechyběly ani hry, fotografie, písničky a vý-
uka národních tanců.

Nejprve se 15. května účastníci podívají do Strahovského kláštera, navštíví kapi-
tulní síň a historické sály s expozicí barokních obrazů a ambity. Poté zavítají do
klášterního kostela, kde koncertní mistr Vladimír Roubal předvede jedny z největ-
ších varhan v Praze a seznámí s historií kostela.

V úterý 3. června budou senioři společně objevovat taje a krásy vyšehradského
kostela a okolí. Prohlídka bude zahájena u rotundy sv. Martina, kde se seniorů
ujmou žáci ZŠ Křesomyslova, kteří se na provádění připravují v rámci svého volitel-
ného předmětu průvodcovství. Na procházky je potřeba se vždy předem přihlásit
na bezplatné lince 800 100 128, na prohlídku Strahovského kláštera se přijímají
přihlášky od 5. 5. od 8.00 hod. Počet účastníků je omezen na 30 osob.

VYDEJTE SE ZA DUCHOVNÍMI PAMÁTKAMI PRAHY
Po roční přestávce MČ Praha 4 opět organizuje pro své seniory
akci „Prahou duchovní“.

Máte chuť na den oživit vaši ulici či veřejný prostor kolem vás a poznat své souse-
dy? Zapojte se do úspěšného konceptu sousedských slavností Zažít město jinak 2014
a staňte se organizátory ve vaší čtvrti! Máte tak jedinečnou příležitost posílit vztahy ve
vaší lokalitě, upozornit na potřeby zklidňování dopravy či zlepšit životní podmínky ve
vašem okolí. Hlásit se můžete na e-mail: zmj@auto-mat.cz do 14. května. Termín akce:
sobota 20. září. Více informací na www.zazitmestojinak.cz
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